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We vinden het heel belangrijk om ons onderwijs te versterken en we 
hebben daarom als start van dit schooljaar gekozen voor een studie
dag rond het thema: wat verstaan we op Spieringshoek onder een 
goede les? We waren dan ook erg blij met de ouders en leerlingen 
die aan het ochtendprogramma hebben deelgenomen. In rondetafel
gesprekken is gesproken over wat een goede les inhoudt. De inbreng 
van onze ouders en leerlingen was hierbij van grote waarde. Een 
aantal aspecten kwam vaker terug: het belang van de goede relatie 
tussen docent en leerling, lesdoelen (kop) en afsluiting van de les  
(de zogenaamde staart): wat heb ik geleerd deze les? Ook structuur, 
duidelijkheid, afwisselende werkvormen en differentiatie werden 
 vaker genoemd. Op de foto hierboven ziet u het getekende verslag 
van deze studiedag. Het hangt prominent in onze personeelskamer, 
zodat we er aan herinnerd worden.

Van de redactie 

In dit bulletin is weer van alles te lezen. Onze rector, Michel ter Laak, 
schrijft over de acties die zijn ingezet om ons onderwijs te  versterken. 
Twee afdelingsleiders beschrijven wat er op het gebied van het 
 mentoraat allemaal al is gebeurd dit schooljaar. Bij het vak Onderzoek 
en Ontwerpen (O&O) hebben brugklasleerlingen hun docent  
zo enthousiast gemaakt, dat ze u daar graag meer over vertelt.  
Bij maatschappijwetenschappen hadden ze een inspirerende gastles.  
Tot slot stellen de nieuwe collega’s in ons midden zich aan u voor. 

Kortom, de school is in beweging!

ANNERIEKE VAN GROL
Conrector
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De start van het schooljaar ligt alweer even achter ons en er is al veel gebeurd. 
Zo zijn we dit schooljaar gestart met een studiedag voor de medewerkers. 
Deze gezamenlijke bijeenkomst stond in het teken van ons onderwijs. 
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Haal het maximaal 
 mogelijke uit jezelf!
Spieringshoek wil graag leerlingen stimuleren het maximale uit 
 zichzelf te halen; zo staat dat in onze missie. Wij zien dat, in ver
gelijking met andere scholen, op onze school meer leerlingen op  
een hoger niveau zitten dan het niveau dat het basisschooladvies  
en de CITO eindtoets aangaven. In die gevallen is dit deel uit onze 
missie geslaagd. Aan de andere kant zijn er leerlingen met veel 
capaci teiten die hun talenten onvoldoende benutten. 

Wij zien in groeiende mate dat leerlingen het moeilijk vinden om 
voldoende tijd en energie in hun schoolwerk te investeren. Dit 
wordt bemoeilijkt door de aantrekkingskracht van bijvoorbeeld hun 
smartphone, Netflix, games en hun drang om geld te verdienen. Onze 
leerlingen zullen echter in de wereld waarin zij later als volwassenen 
moeten functioneren, moeten concurreren met generatiegenoten uit 
de gehele wereld. Indien zij hun capaciteiten nu niet volledig ont
plooien, doen zij zichzelf tekort. Vandaar dat wij dit schooljaar extra 
investeren om onze leerlingen te motiveren en te helpen om  
het maximale uit zichzelf te halen.

Zo zijn wij een traject gestart om de organisatie van de lessen en het 
pedagogischdidactisch handelen van onze docenten te optimaliseren 
om meer rendement uit onze lessen te halen. Hier zetten we dan 
bijvoorbeeld trainingen, coaching en klasobservaties met feedback 
voor in. Onze afdelingsleiders, als leidinggevenden van de docenten, 
spelen hierin een grote rol en maken hier veel tijd voor vrij. Vandaar 
dat zij vanaf dit jaar op het gebied van leerlingzaken ondersteund 
worden door leerlingcoördinatoren. 
Verder willen we de relatie tussen de mentor en zijn leerlingen ver
sterken, vandaar o.a. de startgesprekken aan het begin van het jaar 
tussen mentor en mentorleerling. Ook de monitoring en de coaching 
door de mentor willen we intensiveren. De trainingen van de men
toren die vorig jaar zijn gestart, breiden we daarom dit jaar uit.

Daarnaast weten we uit de vakliteratuur en uit eigen waarneming dat 
een leerling gemotiveerder is als hij zelf zijn leerproces stuurt. Mooie 
voorbeelden hiervan op onze school zijn:
■   De manier waarop de leerlingen de studieuren benutten. We zien 

dat zij hard en zelfstandig werken in het Studiecentrum;
■   De manier waarop leerlingen in de eindexamenklassen aan hun 

profielwerkstuk werken. Velen zijn eerder (al in 5v) gestart, waar
door ze in 6V meer tijd hebben voor hun schoolexamens;

■   De manier waarop leerlingen omgaan met hun maatschappelijke 
stage. Wij ontvangen complimenten over onze leerlingen m.b.t. hun 
inzet en enthousiasme.

Ons voornemen is om ons onderwijs zo in te richten dat een leerling 
meer zèlf aan het roer staat. De leerlinggestuurde gesprekken die net 
hebben plaatsgevonden, zijn hiervan een mooi voorbeeld. 

Leerlingen die (nog) niet de nodige discipline kunnen opbrengen om 
op tijd in de lessen te verschijnen of hun huiswerk te maken, spreken 
we strikter hierop aan. Sommige leerlingen hebben immers meer ka

der en sturing nodig dan andere. Aan de andere kant oefenen we ons, 
in onze feedback naar onze leerlingen, erin om ons te focussen op 
datgene dat goed gaat naast het benoemen van de verbeterpunten. 
Positieve feedback heeft immers een positief effect op de motivatie 
van leerlingen (op wie niet?).

We hebben onze overgangsnormen vereenvoudigd om duidelijker aan 
te geven wanneer je als leerling over voldoende kennis en vaardig
heden beschikt om het volgend schooljaar goed te kunnen beginnen. 
Indien een leerling de overgangsnormen niet haalt, bepaalt school de 
leerweg die de leerling daarna vervolgt. Een jaar overdoen staan we 
alleen toe als een leerling, bijvoorbeeld door een langdurige ziekte, 
zulke grote hiaten in zijn kennis heeft dat deze niet meer weg te 
werken zijn. 
De overgangsbepalingen aanscherpen was volgens ons noodzake
lijk om de leerlingen te prikkelen om zich maximaal in te spannen 
en te voorkomen dat zij vroegtijdig het bijltje erbij neergooien. Wij 
doen er aan de andere kant natuurlijk alles aan om de leerling te 
helpen en te motiveren om mogelijke achterstanden te signaleren en 
weg te  werken. In de tweede klassen en in de eindexamenklassen, 
als pilotgroepen, zijn wij daarom het jaar gestart met zogenaamde 
0metingen met, indien nodig, herstelprogramma’s voor leerlingen 
die belangrijke hiaten in hun kennis vertonen. Keuzewerktijd en extra 
(examen) trainingen zijn andere voorbeelden van herstelprogram
ma’s die wij inzetten.

Ten slotte willen we met ons motto voor dit jaar, Van vinken naar 
vonken, onze leerlingen (en onze medewerkers) aanmoedigen om het 
maximaal mogelijke uit zichzelf te halen.

Beschikken over zoveel mogelijk kennis en kunde, een goed (arbeids)
ethos en een goede discipline helpt onze leerlingen later om een 
mooie plek te verwerven op de arbeidsmarkt en vergroot daarmee 
hun kans om gelukkig te zijn. Door enerzijds duidelijke kaders te 
stellen en deze te handhaven, en anderzijds onze begeleiding te 
intensiveren en te investeren in de relatie met onze leerlingen, willen 
we onze leerlingen helpen om dit te bewerkstelligen.
Ik heb er alle vertrouwen in dat met deze acties de kans dat onze 
leerlingen het maximale uit zichzelf halen wordt vergroot en wens 
allen hierbij veel succes toe!

MICHEL TER LAAK
Rectorbestuurder



Plan van aanpak

Leerling aan de slag met het plan van aanpak

L e e r l i n g b e g e l e i d i n g
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IN CONTACT MET DE LEERLING – HET MENTORAAT

Het mentoraat heeft altijd een belangrijke plaats ingenomen op onze 
school. Elke klas heeft een mentor die de voortgang van de leerlingen 
zo goed mogelijk in de gaten houdt. 

De school is in beweging… docenten, leerlingen, onderwijsonder
steunend personeel, ouders en schoolleiding bewegen mee op de 
soms grillige zee die we voor het gemak maar even het schoolleven 
noemen. Toch is er voor onze leerlingen op school altijd een ‘anker
punt’: de mentor. 

Het mentoraat is voor ons heel belangrijk. De mentoren zijn de spil in 
de begeleiding van onze leerlingen en zijn het eerste aanspreekpunt 
voor hun ouders. Maar hoe vervul je nu zo’n belangrijke taak op een 
fijne, effectieve en efficiënte manier waarbij de leerling echt in zijn of 
haar kracht wordt gezet? Hoe voer je een constructief gesprek of hoe 
krijg je die (soms best lastige) leerling nu aan het werk?
Dit jaar proberen we de leerlingen meer verantwoordelijk te laten zijn 
voor hun eigen leerproces. Daar hoort dan ook een mentor bij, die 
tijdens de gesprekken weet hoe hij daarop kan sturen. Welke vragen 
stel je en hoe stel je deze vragen? 
De mentoren uit de bovenbouwgroepen zijn zich, onder leiding van 
een externe trainster, hierin nog meer aan het bekwamen. Het is 
leerzaam en leuk om met elkaar in gesprek te zijn en te oefenen op 
casussen die we uit de praktijk inbrengen. Uiteindelijk draait natuurlijk 
alles om communicatie en het is fijn dat we hierin met elkaar een 
mooie slag kunnen slaan.

“Zonder relatie geen prestatie” is een veelgehoorde uitdrukking op 
scholen. Om deze relatie goed te beginnen hebben de mentoren nu 
direct aan het begin van het jaar een startgesprek met hun leerlingen 
om de stand van zaken te polsen. De vragen “Hoe gaat het met je?” 
en “Hoe ben je het jaar gestart?” zijn in deze week nog nooit zo vaak 
gesteld. Het is mooi om te zien dat deze gesprekjes door zowel leer
ling als mentor als heel waardevol worden ervaren. 

Naast het startgesprek met de mentor hebben alle leerlingen in 
 oktober ook hun leerlinggestuurd gesprek gehad. De mentoren 
 nodigden de ouders uit om bij deze bijeenkomst aanwezig te zijn.  
Om de verantwoordelijkheid van het leerproces bij de leerling te 
leggen, hebben wij de leerling gevraagd zich op dit gesprek voor te 
bereiden aan de hand van een vragenformulier. Hij/zij moest deze 
bijeenkomst voorzitten, en de ouder(s) en de mentor op de hoogte 
brengen van de stand van zaken en de doelen die hij/ zij zich heeft 
gesteld. Natuurlijk zal het gesprek bij een brugklasser anders zijn  
dan bij een eindexamenkandidaat; toch is de strekking dezelfde…  
Wat gaat goed? Wat kan beter? En waar heb ik hulp bij nodig? 
 
NULMETINGEN 
Met plezier en efficiënt aan de slag, dat willen we natuurlijk voor 
iedereen hier op school. Duidelijkheid is een belangrijke factor hierbij. 
Weten wat je einddoel is; weten waar je staat en vooral…weten wat 
je daarvoor moet doen. Dat voorkomt niet alleen veel onzekerheid en 
stress bij leerlingen, maar het vergroot ook de efficiëntie en daarmee 
het te verwachten succes.

Leerlingbegeleiding,  
anders dan voorheen?!

Daarom zijn we dit schooljaar gestart met de nulmetingen. Bij alle 
vakken wordt er gemeten wat al beheerst wordt en waaraan nog 
gewerkt moet worden. In de tweede klas doen we dit, omdat de 
leerlingen dit jaar voor het eerst de opleiding volgen waartoe zij 
gedetermineerd zijn: het havo of het vwo. Kun je het allemaal wel; zit 
je op je plek; wat wordt er van je verwacht en hoe pak je dat gericht 
aan? Deze en veel andere vragen spelen door het hoofd van veel 
tweedeklassers. Bij de examenkandidaten heerst ogenschijnlijk rust, 
maar ook hier spelen twijfels, stress en onzekerheid een hinderlijke 
rol: zij moeten dit jaar wel examen doen en dan is het natuurlijk ook 
belangrijk om te weten wat al beheerst wordt en wat nog bestudeerd 
moet worden.

Een nulmeting bestaat uit een aantal vragen/opdrachten uit verschil
lende domeinen. Nadat de toets is afgenomen, analyseert de docent 
de resultaten.

De leerlingen vertalen deze analyse naar een plan van aanpak, dat zij 
met hun mentor bespreken. Daarna kan er slimmer gewerkt worden. 
De leerling is nu op het spoor gezet en kan nu gericht aan de slag: 
slim en resultaatgericht!

Vak Onvoldoende  
onderdelen

Afspraken 
met vakdocent

Wat ga je zelf 
doen? 

Nederlands

Engels

Frans

Duits

Aardrijkskunde

Etc.
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B1a helpt het NME
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Onze brugklassers hebben onlangs hun allereerste technasiumproject afgerond met 
inspirerende presentaties. De opdrachtgever was het Natuur en milieueducatiecentrum 
(NME) in Schiedam. NME werkt jaarlijks aan de ecologische basisvorming van alle leerlingen 
van Schiedamse basisscholen (groep 1 t/m 8) en van leerlingen van het voortgezet onder
wijs. Duizenden kinderen en jongeren leren zo over planten en dieren in hun leefomgeving 
en dit draagt bij aan een duurzame samenleving.

B1a heeft in opdracht van mw. drs. Annemarie van 
der Veen van het Natuur en milieueducatiecentrum 
(NME) in Schiedam de opdracht ‘Educatieve binnen
tuin’ uitgevoerd. Zij hebben voor het NME uitgezocht 
hoe je voor de herfst een biotoop kunt inrichten 
met planten en dieren die we in de herfst in de 
natuur tegenkomen. De biotopen moesten gemaakt 
worden in aquariumbakken en zijn bedoeld als on
dersteuning van de lesprogramma’s voor leerlingen 
van basisscholen, die het NME bezoeken. 

De leerlingen hebben de inrichting van de bakken 
bedacht, soms met daarin ook nog een scheiding 
tussen een water en landbiotoop. Daarnaast heb
ben ze bedacht hoe ze de planten en dieren in de 
bak in leven konden houden: wat eten de bewo
ners van de bakken? Maar er zijn ook heel slimme 
systemen bedacht om de bakken automatisch van 
water te voorzien, en voor verlichting en frisse lucht 
te zorgen.

Het is heel bijzonder om te zien hoe deze leer
lingen al direct vanaf de start van het project met 
enthousiasme op de techniek zijn gedoken. Ze 
leerden in zeer korte tijd omgaan met de machines 
in de technasiumwerkplaats, solderen, schakelingen 
 bouwen, perspex snijden en lijmen etc. om vervol
gens en passant mooie verslagen af te leveren en 
vrijwel allemaal uit het hoofd losjes een mooie 
eindpresentatie te geven.

En als kers op de taart was mevrouw Van der Veen 
zo onder de indruk van de bakken die de leerlingen 
ontworpen hebben, dat ze die allemaal heeft mee
genomen naar het NME om ze daar de komende 
weken tentoon te stellen en ook echt in het les
programma te gebruiken. 
Wat mij betreft is dit precies wat we op het tech
nasium willen bereiken: de leerlingen krijgen een 
vraag of opdracht van een echte opdrachtgever en 
leveren na acht weken iets op, wat de opdracht
gever ook echt kan gebruiken. Deze groep heeft het 
helemaal begrepen en gaat het in dit vak nog ver 
schoppen.

MARION THIER
Technator en O&O docent
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G a s t l e s

“Gastles over de Europese 
Unie en internationale 
betrekkingen bij maw!”
In oktober heeft vwo 6 voor het vak 
 maatschappijwetenschappen een inspire
rende gastles over de Europese Unie en 
 internationale betrekkingen gehad van de 
heer Beukema. 

Bij het vak maatschappijwetenschappen hebben we uitgebreid aan
dacht besteed aan het ontstaan van de EU en de manier waarop de 
Europese instellingen werken. Aangezien de Europese Unie een steeds 
belangrijkere rol speelt binnen de Nederlandse politiek, is het voor  
de jongeren erg belangrijk om te begrijpen hoe sommige politieke 
beslissingen tot stand komen.

De heer Beukema werkt momenteel bij het ministerie van Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit, en vindt het daarnaast ook erg leuk om 
gastlessen over de Europese Unie te verzorgen.
 
“Ik vind het belangrijk dat leerlingen begrijpen hoe de wereld van 
hen op allerlei terreinen eruitziet en waar ze gewoon mee te maken 
zullen krijgen, zij het vaak onbewust. Maar het is wel belangrijk 
dat ze begrijpen hoe soms maatregelen die in Nederland  worden 
 genomen een Europese achtergrond hebben, een ontstaans
geschiedenis hebben. En daarmee ook beseffen dat ze in een wereld 
leven die groter is dan alleen Nederland.”
(S. Beukema)

De heer Beukema heeft in zijn politieke carrière ook ervaring binnen 
o.a. de Europese Commissie en dat was voor onze vwo 6leerlingen ui
teraard superinteressant! In de SEweek had vwo 6 een schoolexamen 
over dit onderwerp en de waardevolle informatie die de leerlingen 
tijdens de gastles kregen, hebben ze toen goed kunnen gebruiken.

BAHAR KARADAVUT
Docent maw
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Nieuwe medewerkers  
stellen zich voor…
ANNE-MARIE ZONNE

Mijn naam is AnneMarie Zonne en ik ben dit schooljaar begonnen met lesgeven op Spieringshoek.  
Ik geef met veel plezier het vak Duits en daarnaast ook nog een aantal uren Engels.

Met mijn zoon (16), dochter(13) en 3 honden woon ik in Vlaardingen. Mijn vrije tijd besteed ik aan 
wandelen met de honden en lezen. Verder ben ik gek op dieren (vooral honden), kunst, antiek en 
stedentrips.

Inmiddels sta ik 28 jaar voor de klas. Lang geleden ben ik begonnen bij de St.Jozefmavo in Vlaar
dingen. Daarna heb ik 20 jaar gewerkt bij ROC Mondriaan in Den Haag, afdeling Horeca Ondernemen 
en Management, voorheen Middelbare Hotelschool Haagland. Daar heb ik 7 jaar de functie van 
leerlingcoördinator van de eerste klas vervuld, naast het lesgeven in de Duitse taal.
De afgelopen 7 jaar heb ik bij De Mavo Vos in Vlaardingen gewerkt. Ik wilde namelijk wat dichter bij 
huis werken voor mijn kinderen. Bovendien vond ik het interessant om leservaring op te doen op een 
ander type school.

Na 7 jaar besloot ik dat het weer tijd werd voor een nieuwe uitdaging en dat werd dus Spierings
hoek. Ik ben ontzettend blij dat ik hier nu werkzaam ben en ik ga dan ook iedere dag met veel plezier naar mijn werk!

BART LUCASSEN

Mijn naam is Bart Lucassen en met ingang van dit schooljaar geef ik in bijna alle jaarlagen Duits. Na 
zeventien jaar werkzaam te zijn geweest als docent Duits, geschiedenis en de laatste jaren ook als 
leerlingcoördinator / afdelingsleider op mijn oude middelbare school in Amsterdam, heb ik bewust 
gekozen om weer fulltime voor de klas te gaan staan. Ik woon sinds een aantal jaar in Delft en ik 
merkte dat de afstand AmsterdamDelft net iets te ver weg is. Nu kan ik elke dag met de fiets door het 
Midden Delfland naar  Spieringshoek om daar les te geven!  

Naast het fietsen reis ik graag om de wereld te verkennen en natuurlijk is Duitsland een veelbezochte 
bestemming vanuit mijn interesse voor de Duitse taal en cultuur. De eerste weken op Spieringshoek 
zijn mij goed bevallen: een goed georganiseerde school, betrokken collega’s, en bovenal vriendelijke 
en veelal gemotiveerde leerlingen. 

DIELIS VAN ROSSEM

Hallo, mijn naam is Dielis van Rossem (24 jaar) en ik verzorg sinds september rekenlessen in de on
derbouw hier op Sg Spieringshoek. Naast rekenen geef ik elders ook nog een paar uur geschiedenis. 
Ik heb in Rotterdam de Lerarenopleiding Geschiedenis gevolgd en mij tijdens de minor rekenen en 
wiskunde verdiept in de rekendidactiek. Veel collega’s en voormalige studiegenoten vinden rekenen 
en geschiedenis een bijzondere combinatie, maar voor mij is die vrij natuurlijk omdat ik vroeger 
altijd al goed in bètavakken was.

Naast lesgeven sport ik graag. Zo sta ik regelmatig op het voetbalveld in de lagere regionen van het 
amateurvoetbal en fluit ik hier ook regelmatig een wedstrijd. Verder zit ik (bijna) elke zondagmiddag 
op de racefiets om mijn conditie op peil te houden. Naast veel sporten lees ik graag. Dit zijn eigenlijk 
altijd boeken met betrekking op (Europese) politieke geschiedenis. 

BART DEN HARTOG
 
Sinds eind oktober geef ik met veel plezier M&Olessen in de bovenbouw op Sg Spieringshoek. Na 
12 jaar in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs (voormalig City college St. Franciscus), 4 jaar 
in consultancybusiness en 11 jaar in het hbo (opleiding Commerciële Economie) te hebben gewerkt, 
ben ik sinds eind 2012 internetondernemer (webshop) en interimdocent M&O/Marketing & Sales. 
Daarnaast adviseer ik cultuurpodia/festivals op het gebied van programmering en marketing.
 
Het is bijzonder leuk eindelijk eens in mijn woonplaats te werken. Ik ben getrouwd, heb 2 katten en 
bezoek nogal wat (internationale) festivals. Hiernaast ga ik graag naar buitenlandse voetbalwedstrij
den, met name Duitsland (Union Berlin & St. Pauli) en Engeland (West Ham United, Millwall en Gil
lingham). Uiteraard bezoek ik ook graag mijn oerliefde, FC Den Haag. Ik reis (met name de laatste 5 
jaar) veel naar het buitenland, maar mijn huwelijksreis uit 2012/2013 naar Nieuw Zeeland was toch 
wel het hoogtepunt qua reisbestemming, werkelijk een adembenemend mooi land.

De eerste weken op Spieringshoek zijn mij goed bevallen. Ik merk dat het een strak georganiseerde 
school is, met behulpzame collega’s en een warm hart voor de leerlingen.

JOEY HEUVELSLAND

Sinds augustus werk ik bij Spieringshoek en als nieuwe docent wil ik me graag voorstellen. Mijn 
naam is Joey Heuvelsland, ik ben 26 jaar en woon in Capelle aan den IJssel. Ik geef wiskunde en 
economie, en heb voorheen lesgegeven in het regulier onderwijs (vmbo, mbo, havo en vwo). Ook 
heb ik in het speciaal onderwijs aan havoleerlingen lesgegeven. Ik ben docent geworden, omdat 
ik het leuk en belangrijk vind om jonge mensen iets te leren. Na mijn vwo heb ik ervoor gekozen 
om mijn tweedegraadsbevoegdheid te halen, omdat in de onderbouw de nadruk ligt op de didac
tische en pedagogische kant van het docentschap. Nu ik ook in de bovenbouw lesgeef, blijken deze 
vaardigheden goed van pas te komen. In de toekomst ga ik toch nog mijn eerstegraadsbevoegdheid 
halen, al weet ik nog niet of dit voor wiskunde of voor economie zal zijn. Mijn ideaal is om een zeer 
vaardige docent te worden, die op alle niveaus optimaal kan bijdragen aan de (kennis)ontwikkeling 
van de leerlingen.

ANNA HOOGESTEGER

Hallo, mijn naam is Anna Hoogesteger en sinds augustus ben ik werkzaam op Spieringshoek. Ik 
ben eerstegraadsdocente Nederlands en geef dit jaar dan ook zowel in de onderbouw als in de 
bovenbouw les. Tijdens mijn studie Nederlands had ik nog helemaal niet het idee dat ik per se het 
onderwijs in wilde, maar dan ga je je bevoegdheid halen en kom je erachter dat leerlingen en het 
lesgeven toch wel leuk zijn. 

Tijdens de eerste paar weken op een nieuwe school is het altijd wennen, niet alleen voor de brug
klassers, maar ook voor de nieuwe docenten. Inmiddels ben ik redelijk ingeburgerd en ervaar ik Spie
ringshoek als een grote, maar gezellige school met leuke collega’s en veelal enthousiaste leerlingen. 

In mijn vrije tijd geef ik leiding bij waterscouting in mijn geboorteplaats Hellevoetsluis, doe ik aan 
yoga en droom ik graag lekker weg met een goed boek. De liefde voor boeken is tenslotte de reden 
dat ik me ooit in onze prachtige taal ben gaan verdiepen.
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